


1 
 

 

 اليسير 

 في

 األسير اكفك
 

 جمع وترتيب 
 الرشيدي الشلّيهسعد  لعبد العا

 
 
 
 

 

 
  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





2

: تعريف األسير

ٍسجوفي ىو األسَتي م الفَتكزآبادقاؿ  ◙
ى
يقىيَّدي، كاؼب

(ُ). : األىخيذي، كاؼب

(ِ).العىاِن: األًسَتي. ككلُّ مىن ذىؿَّ كاٍستكاف كخىضىع فػىقىدى عىنىا قاؿ ابن األثَت :  ◙

(ّ)قىاؿى ؾبيىاًىده: األىسَت اٍلمىٍسجيوفي، كىاعبٍىٍمعي أيسىراًء كأيسارل كأىسارل كأىسرل. ◙

فسمي اٍلمىٍحمىلي شد بو الذم يي  اٍلًقدُّ ، كىو سىارً الً األسَت مشتق من قاؿ القرطيب : ◙
ظبي كل أخيذو  ، ٍبشىدَّهي ، أم  قػىتىبىوي ر سى ، كالعرب تقوؿ: قد أى  كىثىاقيوي ، ألنو يشد أسَتان 
(ْ). ؤسرا كإف مل يي أسَتن 

 

(ٓ) . : يطلق على كل من أخذ سواء شد أك مل يشداصطالحا  ◙

فكاك األسير : أدلة وجوب

ٖٓالبقرة{.كىًإٍف يىٍأتيوكيٍم أيسىارىل تػيفىاديكىيٍم كىىيوى ؿبيىرَّـه عىلىٍيكيٍم ًإٍخرىاجيهيمٍ }قاؿ تعاىل: ◙

 (ٔ). اآلية كجوب فك األسرلقاؿ ابن خويز منداد: تضمنت 
كىمىا لىكيٍم َلى تػيقىاتًليوفى ُب سىًبيًل اللًَّو كىاٍلميٍستىٍضعىًفُتى ًمنى الرّْجىاًؿ كىالنّْسىاًء}قاؿ تعاىل: ◙

اًف الًَّذينى يػىقيوليوفى رىبػَّنىا أىٍخرًٍجنىا ًمٍن ىىًذًه اٍلقىٍريىًة الظَّاملًً أىٍىليهىا كىاٍجعىٍل لىنىا ًمٍن كىاٍلوًٍلدى
. ٕٓالنساء  { لىديٍنكى كىلًيِّا كىاٍجعىٍل لىنىا ًمٍن لىديٍنكى نىًصَتنا

. (فصل اؽبمزة باب الداؿ . األطر   ّْٔ/ُ ) القاموس احمليط (ُ)
. (عنا   ُّْ/ّ ) النهاية  (ِ)
. (مادة أسر  َُْ/ُ ) لساف العرب (ّ)
.  ٖٓالبقرة  {كىًإٍف يىٍأتيوكيٍم أيسىارىل تػيفىاديكىيٍم } عند قولو تعاىل : ( ُٔ/ِ ) تفسَت القرطيب (ْ)
. ( ٗٔ/ّ ) اؼبوسوعة الفقهية الكويتية (ٓ)
( . ُٕ/ِتفسَت القرطيب )  (ٔ)
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قاؿ علماؤنا: أكجب اهلل سبحانو ُب ىذه اآلية القتاؿ؛ َلستنقاذ قاؿ ابن العريب : 
العدك مع ما ُب القتاؿ من تلف النفس، فكاف بذؿ اؼباؿ ُب فدائهم  األسرل من يد

 (ٕ) منها.أكجب، لكونو دكف النفس كأىوف 
 َُاغبجرات }ًإمبَّىا اٍلميٍؤًمنيوفى ًإٍخوىةه{ قاؿ تعاىل :  ◙

ىذا عقد، عقده اهلل بُت اؼبؤمنُت، أنو إذا كجد من أم شخص  قاؿ السعدم : 
كاف، ُب مشرؽ األرض كمغرّٔا، اليباف باهلل، كمالئكتو، ككتبو، كرسلو، كاليـو 

اؼبؤمنوف، ما وببوف ألنفسهم،  اآلخر، فإنو أخ للمؤمنُت، أخوة توجب أف وبب لو
 (ٖ) . كيكرىوف لو، ما يكرىوف ألنفسهم

" فيكُّوا : صلَّى اهللي عليو كسلَّم سيوؿي اللَّوً قاؿ ر :  قاؿ رضي اللَّو عنو  ميوسىىأىيب عن ◙
 (ٗ) .يضى "العىاِنى، يىعًٍت: األىًسَتى، كأىطًعميوا اعباًئعى، كعيوديكا اؼبر 

 

يػٍفىةى  ◙ رىًضيى اللَّوي عىٍنوي قىاؿى قػيٍلتي لًعىًليٍّ رىًضيى اللَّوي عىٍنوي ىىٍل ًعٍندىكيٍم شىٍيءه  عىٍن أىيب جيحى
 ًمٍن اٍلوىٍحًي ًإَلَّ مىا ُب ًكتىاًب اللًَّو قىاؿى َلى كىالًَّذم فػىلىقى اغبٍىبَّةى كىبػىرىأى النَّسىمىةى مىا أىٍعلىميوي ًإَلَّ 

ًذًه الصًَّحيفىًة قػيٍلتي كىمىا ُب الصًَّحيفىًة قىاؿى فػىٍهمنا يػيٍعًطيًو اللَّوي رىجيالن ُب  اٍلقيٍرآًف كىمىا ُب ىى
 (َُ). اٍلعىٍقلي كىفىكىاؾي اأٍلىًسًَت كىأىٍف َلى يػيٍقتىلى ميٍسًلمه ًبكىاًفرو 

 

أف النيب صلى اهلل عليو كسلم كاف إذا رفع رأسو : رضي اللَّو عنو عن أيب ىريرة  ◙
سلمة بن ىشاـ  جً أىنعياش بن أيب ربيعة اللهم  جً أىنمن الركعة اآلخرة يقوؿ اللهم 

اؼبستضعفُت من اؼبؤمنُت اللهم اشدد كطأتك  جً أىنالوليد بن الوليد اللهم  جً أىناللهم 
 (ُُ). يوسف كىًسًٍت على مضر اللهم اجعلها سنُت  

                                                           

 . ( ّٖٓ/ُ ) بن العريبا. لػ  أحكاـ القرآف (ٕ)
 . ( ُّّ/ٕ ) تفسَت السعدم (ٖ)
 . ( َّْٔ ) ركاه البخارم (ٗ)
 . ( َّْٕ )ركاه البخارم  (َُ)
 . ( ََُٔ ) ركاه البخارم (ُُ)
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إف على  »أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم قاؿ:  بن أيب جبلة عن حباف ◙
 (ُِ) . « اؼبسلمُت ُب فيئهم أف يفادكا أسَتىم كيؤدكا عن غارمهم

: غىزىكنا فػىزىارةى كىعىل عن سلمة ابن األكوع رضي اهلل عنو : ◙ نىا أبو بىكرو، أىمَّرهييقىاؿى
ر كساعىةه، أىمرنىا أىبو ب اءً ننىا كبُت اؼببىي فلمَّا كافنىا، يرسوؿ اهلل صلَّى اهلل عليو كسلَّم عىل

، كىأىنةى، فػىوىردى اؼبغىارى شىنَّ ال فػىعىرَّسنىا، ٍبَّ  عينيقو من ري ًإىلظي اءى، فػىقىتلى من قػىتىل عىلىيو، كسىَبى
هيم كىبىُتىاعببىًل، فػىرىمىيتي ًبسىهمو بىين ، فىخًشيتي أىف يىسًبقيوِن ًإىلمُّ النَّاًس ًفيهمي الذَّرىار 

أىسيوقػيهيم كفيًهًم امرىأىةه من بىًٍت فىزارىةى علىيهىا تي ًًّٔمفىًجئقػىفيوا، اعببىًل، فلىمَّا رىأىكيا السَّهمى ك 
مىعهىا ابنىةه ؽبىىا من أىحسىًن العرىًب، فىسيقتػيهيم -قىاؿ: القىشعي: النّْطعي  -قىشعه من أىدـو 

،بناكما كىشىفتي ؽبىىا ثىو ةى ًدينًدمنىا اؼبا، فػىقى ًٍت أىبو بكرو ابنىتىهأىتىيتي ًًّٔم أىبىا بكرو، فػىنػىفَّلى  حىت
:  السُّوًؽ، فىقُب فلىًقيىًٍت رسوؿ اهلل صلَّى اهلل عليو كسلَّم ىب ِل  ةي،يا سىلىم»اؿى

: يا رسوؿ اهلل«رأىةى اؼب وؿ ، ٍبيَّ لىًقيًٍت رسبناثىو  اؽبى تي كما كىشىفًٍت اهلل لىقىد أىعجىبىت، ك ، فػىقيلتي
أىةىمىر  الٍ يىا سىلىمىةي، ىب ِل»صلَّى اهلل عليو كسلَّم من الغىًد ُب السُّوًؽ، فىقاؿى ِل:  اهلل

: ىي لىكى يىا رسوؿ اهلل، فػىوىاهلًل ما كىشىفتي ؽبى «لًلًَّو أىبيوؾى  ًّٔىا بنا، فػىبػىعىثى ثىو  ا، فػىقيلتي
ًلًمُتى كىانيوافىدىل ًّٔىا نىاسنا ًمنى اٍلميسًل مىكَّةى، فػى رسوؿ اهلل صلَّى اهلل علىيو كسلَّم ًإىلى أىى

 (ُّ) . أيًسريكا دبىكَّةى 
نفىدىل أىًسَتنا م من »عن ابن عبَّاس قاؿ: قاؿ رسوؿ اللًَّو صلَّى اللَّوي عليو كسلَّم :  ◙

(ُْ) « . ًلكى األىًسَتي أىيًدم العىديكّْ فىأىنىا ذ

 .كاغبديث مرسل  ( ِِِٖحِّْ/ِ ) سنن سعيد بن منصور (ُِ)
 . ( ُٕٓٓ ) ركاه مسلم (ُّ)
ركاه الطرباِن ُب الصغَت كفيو أيوب بن أيب حجر قاؿ أبو حاًب: ( كقاؿ  ِّّ/ٓركاه اؽبيثمي ُب ؾبمع الزكائد )  (ُْ)

. ( ُِٕٓ )كقاؿ األلباِن ) ضعيف ( ضعيف اعبامع الصغَت  أحاديثو صحاح كضعفو األزدم، كبقية رجالو ثقات.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





5 
 

 أقوال العلماء في فك اأُلَسارى .
 

 

من  ًقذى رىجيالن أىستىن قاؿ : قاؿ عيمري : ألىف نالرَّضب عن ضبيىيًد بن عبد مٌ الزُّىر عن  ◙
 (ُٓ). ًجزيىًة اٍلعىرىبً  من سلمُتى من أىيًدم الكيفَّار أىحبَّ إِلَّ اؼب
اٍلميسلم  كّْ على فى  رٍ دى قٍ مل يػي  فٍ إكىاتػَّفىقيوا أىنو  :  -رضبو اهلل  -قاؿ ؿبمد بن حـز  ◙

اؿ حىىتَّ يػي عطاءى إ فَّ أٍرب اه أىل اغبى عطى دبىاؿ يي  إَلاؼبأسور 
ى
 ذىًلك اأٍلىسَتي  كَّ فى ىم ذىًلك اؼب

 (ُٔ). كىاًجب
ُب يد أىل اغبرب من اؼبؤمنُت  من كقع أسَتان :  -رضبو اهلل  - السَّرىٍخًسيُّ قاؿ  ◙

كقصدكا قتلو يفًتض على كل مسلم يعلم حبالو أف يفديو دبالو إف قدر على ذلك 
كإَل أخرب بو غَته فبن يقدر عليو كإذا قاـ بو البعض سقط عن الباقُت حبصوؿ 

 (ُٕ) . اؼبقصود
 

 كىنى .سلمُتى إذىا أىماؼب رىلكهًببي ًفداءي أىس:  -رضبو اهلل  -قاؿ بن قدامة  ◙
ا قاؿ عيمري بن عبد العزًيز ، كمىاًلكه ، كًإسحك   (ُٖ) اؽي .ًّٔذى
فكاؾ األسَت كاجب على الكفاية كبو قاؿ  :  -رضبو اهلل  -قاؿ بن بطاؿ ◙

 (ُٗ) . اعبمهور كقاؿ إسحاؽ بن راىويو من بيت اؼباؿ كركم عن مالك أيضا
اكاًجبه عل ليصي األيسىار لً كزبى :  -رضبو اهلل  -قاؿ القرطيب  ◙ سًلمُتى ًإمَّا عىًة اؼبى صبى

 . بًالًقتىاًؿ كًإمَّا بًاألىموىاًؿ، كذىًلكى أىكجىبي ًلكىوًِنىا ديكفى النػُّفيوًس ًإذ ًىيى أىىوىفي ًمنهىا

                                                           

 . ( ََُُٓحُْٖ/ُِ ) ميصنف ابن أيب شيبة (ُٓ)
 . ( َِْ ) مراتب الصباع . لػ ابن حـز (ُٔ)
 . ( ّْٖ/َّ ) اؼببسوط . للسرخسي (ُٕ)
 . ( َّٔ/ٖ ) اؼبغٍت (ُٖ)
 . ( َّْٓحُّٗ/ٔ ) فتح البارم (ُٗ)
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ؼى . كىىذوىاؽبًًمسىارىل ًَجىميًع أىمديكا األي : كاًجبه على النَّاًس أىف يىف قىاؿى مىاًلكه  ا َلى ًخالى
 (َِ) . ًفيوً 

سلًمُتى من أىيًدم الكيفَّار ًإنقىاذي أىسرل اؼب:  -رضبو اهلل  -قاؿ العز بن عبدالسالـ  ◙
اًإذا أىسىريكا ميسلاًء:" من أىفضىًل القيريباًت،كقىد قىاؿ بىعضي العيلىم كاحدنا كجىبى عىلىينىا أىف  من

أىسىريكا خىلقنا كىًثَتنا من ًإذا نػيوىاًظب على ًقتىاؽبًًم حىتَّ لبيىٌلصىوي أىك نيًبيدىىيم "، فىما الظَّنُّ 
 (ُِ) . سلمُتى اؼب

لىٍو أىسىريكا ميٍسًلمنا، أىٍك ميٍسًلمىٍُتً، فػىهىٍل ىيوى  :  -رضبو اهلل  -قاؿ الماـ النوكم  ◙
؛ أًلىفَّ ًإٍزعىاجى اعبٍينيوًد ًلوىاًحدو بىًعيده،  ؟ كىٍجهىاًف، أىحىدينبيىا: َلى ـً كىديخيوًؿ دىاًر اٍلًٍسالى

كىأىصىحُّهيمىا: نػىعىٍم؛ أًلىفَّ حيٍرمىتىوي أىٍعظىمي ًمٍن حيٍرمىًة الدَّاًر، فػىعىلىى ىىذىا َلى بيدَّ ًمٍن رًعىايىًة 
صى مىٍن أىسىريكهي لىٍو ًطٍرنىا  ، كىتػىوىقػٍَّعنىا اٍسًتٍخالى ـً النَّظىًر، فىًإٍف كىانيوا عىلىى قػيٍرًب دىاًر اٍلًٍسالى

 (ِِ) . ًإلىٍيًهٍم، فػىعىٍلنىا

إَل أف يكونوا أيسىرىاءى مستضعفُت؛ فإف  : - رضبو اهلل -اؼبالكي قاؿ ابن العريب  ◙
ؼ حىت لبىٍريجى طرً تى  يبقى منا عُته  بًأىَلَّ  بالبدفً  ؽبم كاجبةه  ، كالنصرةى معهم قائمةه  َليةى الوً 

                                                           

ًبيًل اللَّوً } عند قولو تعاىل : . ( َُٖ/ٓ ) تفسَت القرطيب (َِ)  .  ٕٓ. النساء { كىمىا لىكيٍم َلى تػيقىاتًليوفى ًُب سى
تظاىر بعضنا على بعض! ليت باؼبسلمُت، بل بالكافرين! حىت تركنا إخواننا أذَلء صاغرين هبرم كقاؿ القرطيب أيضان : 

قاؿ علماؤنا: فداء األسارل كاجب كإف مل يبق درىم  عليهم حكم اؼبشركُت، فال حوؿ كَل قوة إَل باهلل العلي العظيم!
فك األسرل، كبذلك كردت اآلثار عن النيب صلى اهلل عليو كسلم  كاحد. قاؿ ابن خويز منداد: تضمنت اآلية كجوب

فك األسارل كأمر بفكهم، كجرل بذلك عمل اؼبسلمُت كانعقد بو الصباع. كهبب فك األسارل من بيت اؼباؿ،  أنو
عند قولو ( .ُٕ/ِ). فإف مل يكن فهو فرض على كافة اؼبسلمُت، كمن قاـ بو منهم أسقط الفرض عن الباقُت

 ٖٓالبقرة .{كىًإٍف يىٍأتيوكيٍم أيسىارىل تػيفىاديكىيٍم كىىيوى ؿبيىرَّـه عىلىٍيكيٍم ًإٍخرىاجيهيمٍ }:تعاىل
 . ( ٕٗ )  . لػ العز بن عبدالسالـ أىحكىاـ اعًبهىاد كفضىائًلوي  (ُِ)
 . ( ُْٖ/ٕ ) ركضة الطالبُت (ِِ)
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م، هً خراجً صبيع أموالنا ُب استً  ؿى بذي ، أك نى  ذلك لي تمً إىل اٍسًتنػٍقىاًذًىٍم إف كاف عددنا وبى 
 . قاؿ مالك كصبيع العلماء كذلك  حىت َل يبقى أًلىحىدو درىمه 

العدك،  هم إخواِنم ُب أسرً كً ُب ترى  ل باػبلقً فإنا هلل كإنا إليو راجعوف على ما حى 
  (ِّ) . كاعبلدي  وةي م خىزىاًئني األمواؿ كىفيضيوؿي األحواؿ كىاٍلعيدَّةي كىاٍلعىدىدي ، كالقي أيديهً كبً 

هبب استنقاذىم من يىد اٍلكفَّار بًاٍلًقتىاًؿ :  -رضبو اهلل  -بن جيزم اؼبالكي اقاؿ  ◙
اء  اء بًاٍلمىاًؿ فىيجب على اأٍلىسَت اٍلغىًٍتٌ فدى فىًإف عجز اٍلميسلميوفى عىنوي كىجب عىلىٍيًهم اٍلًفدى

اء اٍلفيقىرىاء من بىيت اؼبنىفسو كعىلى اًلمىا يع أى ـ فدى ٍموىاؿ اؿ فىمىا نقص تعُت ًُب صبًى
 (ِْ) . اٍلميسلمُت كىلىو أىتىى عىلىيػٍهىا

كىمىا لىكيٍم َلى تػيقىاتًليوفى ًُب عند قولو تعاىل : }  -رضبو اهلل  -قاؿ الماـ الشوكاِن  ◙
ًبيًل اللًَّو كىاٍلميٍستىٍضعىًفُتى  ؾبركر عطفا على السم الشريف  (اٍلميٍستىٍضعىًفُتى : )  { سى

أم ما لكم َل تقاتلوف ُب سبيل اهلل كسبيل اؼبستضعفُت حىت زبلصوىم من األسر 
كتروبوىم فبا ىم فيو من اعبهد كهبوز أف يكوف منصوبا على اَلختصاص أم 

 (ِٓ) . كأخص اؼبستضعفُت فإِنم من أعظم ما يصدؽ عليو سبيل اهلل

 

 

 

 

                                                           

 . ( َْْ/ِ ) بن العريبا. لػ  أحكاـ القرآف (ِّ)
 . ( ُُْ ) القوانُت الفقهية لػ ابن جيزم  (ِْ)
 . ( ِٓٔ/ُ ) فتح القدير (ِٓ)
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 . وغيرها الزكاة أو الوقففكاك األسير من لهل يعطى 

هبب فكاؾ األسَت اؼبسلم من أيدم الكفار، كهبب ذلك عند اعبمهور بأم  ◙
 كسيلة مشركعة، كالقتاؿ كالتفاكض كاؼبفاداة بأسراىم أك باؼباؿ.

فإذا كقع الفداء على اؼباؿ فإف فداءه يكوف من بيت ماؿ اؼبسلمُت عند اعبمهور 
 كلو كاف لألسَت ماؿ. 

اؼبسلمُت، كذىب الشافعية كىو قوؿ عند  اؼباؿ ُب ذلك فعلى صباعة فإف قصر بيت
ا ففكاكو من بيت اؼبالكية إىل أنو إذا كاف لو ماؿ ففداؤه من مالو، فإف كاف معسرن 

 (ِٔ) ماؿ اؼبسلمُت.
 فكاك األسير من الزكاة :

من  مسلمان  كهبوز أف يشًتم من زكاتو أسَتان :  -رضبو اهلل  -قاؿ ابن قدامة   ◙
، كألف  من األسر ، فهو كفك رقبة العبد من الرؽً  أيدم اؼبشركُت ؛ ألنو فك رقبة

 رقبتوً  لفكً  إىل األسَتً  وي دفعي ، كألنو يى ؤىلَّفىًة قػيليوبػيهيماؼبإىل  للدين ، فهو كصرفوً  زىازناإعفيو 
 (ِٕ). من الدينً  رقبتوً  لفكً  إىل الغارـً  وي ، فأشبو ما يدفعي 

كهبوز أف يفك منها أسَتنا مسلمنا كفك رقبة العبد من قاؿ ّٔاء الدين اؼبقدسي :  ◙
 (ِٖ) . الرؽ

، نص عليو، اختاره مسلمان  كهبوز أف يفدم من الزكاة أسَتان قاؿ ابن ميفًلح :  ◙
 (ِٗ) صباعة، كجـز بو آخركف.

                                                           

 . ( ِٔٓ/ٓ ) اؼبوسوعة الفقهية الكويتية (ِٔ)
 . ( َُّ/ٔ ) اؼبغٍت َلبن قدامة (ِٕ)
  (ُّْ/ُ ) العدة شرح العمدة (ِٖ)
 ( . ُْٔ/ِالفركع. َلبن مفلح )  (ِٗ)
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مسلما ُب ) كهبوز أف يفدل ّٔا ( أم الزكاة ) أسَتا :  -رضبو اهلل  -قاؿ البهوٌب  ◙
كألف  فهو كفك رقبة العبد من الرؽ أيدم الكفار ( نص عليو ألنو فك رقبة األسَت

فيو إعزازا للدين فهو كصرفو إىل اؼبؤلفة قلؤّم كألنو يدفعو إىل األسَت كفك رقبتو من 
 (َّ) . و إىل الغاـر لفك رقبتو من الديناألسر أشبو ما يدفع

 الرّْقىاًب( يدخل فيو إعانة اؼبكاتبُت كافتداء )كىُب قاؿ شيخ السالـ ابن تيمية :  ◙
(ُّ) األسرل كعتق الرقاب. ىذا أقول األقواؿ فيها.

  

،  أيدم اؼبشركُت من مسلمان  أف يفتدم بالزكاة أسَتان جاء ُب اؼبوسوعة الفقهية :  ◙
؛ ألنو  كقد صرح اغبنابلة كابن حبيب كابن عبد اغبكم من اؼبالكية َجواز ىذا النوع

 (ِّ). ينىابًأىيدمن  رقبةً  رقبة من األسر، فيدخل ُب اآلية بل ىو أكىل من فكً فك 
كاختلفوا ُب فك األسارل منها، فقاؿ أصبغ: َل  : -رضبو اهلل  -قاؿ القرطيب  ◙

هبوز. كىو قوؿ ابن قاسم. كقاؿ ابن حبيب: هبوز، ألِنا رقبة ملكت دبلك الرؽ 
كأكىل من فكاؾ الرقاب الذم بأيدينا، فهي زبرج من رؽ إىل عتق، ككاف ذلك أحق 

من الصدقة، فأحرل كأكىل أف  ألنو إذا كاف فك اؼبسلم عن رؽ اؼبسلم عبادة كجائزان 
 (ّّ) . يكوف ذلك ُب فك اؼبسلم عن رؽ الكافر كذلو

كىُب }  تعاىل كيدخل ُب قولو:  - رضبو اهلل -بن باز قاؿ الشيخ عبد العزيز  ◙
عتاؽ األسرل، أسرل اؼبسلمُت بُت الكفار، يدفع من  على الصحيح  {الرّْقىابً 

 (ّْ) الزكاة للكفار الفدية حىت يطلقوا اؼبسلمُت كحىت يفكوا أسرىم.
                                                           

 . ( َِٖ/ِ ) كشاؼ القناع. للبهوٌب (َّ)
 . ( ِْٕ/ِٖ ) الفتاكلؾبموع  (ُّ)
 . ( َِّ/ِّ ) اؼبوسوعة الفقهية الكويتية  (ِّ)
قىاتي لًٍلفيقىرىاًء كىاٍلمىسىاًكًُت كىاٍلعىاًمًلُتى عىلىيػٍهىا} .عند قولو تعاىل : (ُُٔ/ٖ ) تفسَت القرطيب (ّّ)  َٔ توبةال{. ًإمبَّىا الصَّدى
 . ( ُٓ/ُْ ) عبد العزيز بن بازالشيخ ؾبموع فتاكل  (ّْ)
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 كالرقاب فسرىا العلماء بثالثة أشياء::  -رضبو اهلل  -قاؿ الشيخ العثيمُت  ◙
: مكاتب اشًتل نفسو من سيده بدراىم مؤجلة ُب ذمتو، فيعطى ما يوَب بو األول
 سيده.
 : رقيق فبلوؾ اشًتم من الزكاة ليعتق.والثاني
: أسَت مسلم أسره الكفار فيعطى الكفار من الزكاة لفكهم ىذا األسَت، الثالث

كأيضان اَلختطاؼ فلو اختطف كافر أك مسلم أحد من اؼبسلمُت فال بأس أف يفدل 
ألسر، ىذا اؼبختطف بشيء من الزكاة، ألف العلة كاحدة، كىي فكاؾ اؼبسلم من ا
 كىذا إذا مل يبكننا أف نرغم اؼبختطف على فكاكو بدكف بذؿ اؼباؿ إذا كاف

 (ّٓ) اؼبختطف من اؼبسلمُت.
رشيد رضا ُب تفسَت "اؼبنار" أف لسهم "ُب الرقاب" مصرفنا ُب ؿبمد ذكر السيد  ◙

 (ّٔ) . ربرير الشعوب اؼبستعمرة من اَلستعباد إذا مل يكن لو مصرؼ ربرير األفراد

 األسير من بيت مال المسلمين :فكاك 
أسراىم،  بيت اؼباؿ موضوع ؼبصاحل اؼبسلمُت، كأىم ىذه اؼبصاحل كأخطرىا افتكاؾ

كاألسَت أحق  ز دفع اؼباؿ للغاـر من بيت اؼباؿكعبوا كزبليصهم من قبضة عدكىم
 ( ّٕ) . منو

سًلًمُتى اؼبشرًًكُتى من اؼبعن ابن عبَّاسو ، قاؿ : قاؿ عيمري : كيلَّ أىًسَتو كاف ُب أىيًدم  ◙
 (ّٖ) . سلًمُتى فىًفكىاكيوي من بىيًت مىاًؿ اؼب ،
 (ّٗ) . : كجب على الماـ أف يفك أسرل اؼبسلمُت من بيت اؼباؿ ابن رشدقاؿ  ◙

                                                           

 . ( ّّْ/ُٖ ) موع فتاكل كرسائل فضيلة الشيخ ؿبمد العثيمُتؾب (ّٓ)
قىاتي لًٍلفيقىرىاًء كىاٍلمىسىا عند قولو تعاىل } ( ْْْ/َُ ) تفسَت اؼبنار (ّٔ) اًإمبَّىا الصَّدى  {ًكًُت كىاٍلعىاًمًلُتى عىلىيػٍهى
 ( . ُٕ)  أعداءىمحكم استنقاذ أسرل اؼبسلمُت من قبضة  ( َٔ/ِّاؼبوسوعة الفقهية الكويتية ) (ّٕ)
 . ( َُُٗٓحَِْ/ُِ ) ميصنف ابن أيب شيبة (ّٖ)
 . (ُٓٗ/ْ ) اؼبوسوعة الفقهية الكويتية (ّٗ)
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قاؿ إسحاؽ: الفداء بالرؤكس أحٌب إلينا، كلو رأس كاحد برؤكس، كلكن إف أبوا  ◙
لماـ اؼبسلمُت إَل أف يفاديهم، كلو دباؿ إَل أف يفادكا بالذىب كالفضة، فال وبل 

أَل ترل إىل ما أكصى عمر بن اػبطاب رضي اهلل ،  ُتعظيم من بيت ماؿ اؼبسلم
عنو حُت طعن فقاؿ ُب كصيتو: كاعلموا "أف كل أسَت من اؼبسلمُت ُب أيدم 

 فكاكو من بيت ماؿ اؼبسلمُت". اؼبشركُت
 دبائة ألف. ككذلك فادل عمر بن العزيز رجال من أىل اغبرب

ككذلك قاؿ عمر بن عبد العزيز لعاملو حُت كٌجهو ُب شراء األسارل َل تدعن أسَتا 
من اؼبسلمُت ُب أيدم أىل الشرؾ، كلو بلغ ماَل عظيمان، حىت قاؿ ُب بعض 

 اغبديث: كلو أتيت على ما ُب بيت اؼباؿ ألنك إمبا تشًتم السالـ.
ؿ: ىذه من خاصة ماِل اشًت بو ٍب أعطى عمر الذم كجهو ثالثُت دينارا، كقا

كفيما قاؿ عمر بن اػبطاب: ألف أستنقذ رجال من اؼبسلمُت من أيدم  أسَتا.
 (َْ) اؼبشركُت أحب إٌِل من جزيرة العرب، يعٍت اػبراج كفيئهم.

 فكاك األسير من الوقف :
كإف حضر من يسعى ُب فكاؾ أسَت كاحد أك أكثر كتبُت للناظر قاؿ القراُب :  ◙

من يسعى ُب خالصو صرؼ لو الناظر من ريع ىذا الوقف ما يراه كيؤدم صحة أمر 
 (ُْ) . إليو اجتهاده

 حبس رجال أف األسرل على باألندلس الدنانَت حبست قدأنو ذكر الونشريسي :  ◙
 القضاة من تقديبات كبيده اؼبعُت الذىب من دينار ستمائة األسرل، فداء على

  (ِْ) . الفداء ُب إَل يصرؼ أَل عليو كاشًتطوا أمانتو ثبوت تتضمن

 

                                                           

 . ( ُّٓ/ِ ) مسائل الماـ أضبد بن حنبل كإسحاؽ بن راىويو (َْ)
 . ( ِّْ/َُ ) الذخَتة . للقراُب (ُْ)
 ( . َِٕ/ٕاؼبعيار اؼبعرب )   (ِْ)
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 : -رضبو اهلل  -سالـ ابن تيمية شيخ ال سئل ◙
؛ كإذا استدين دباؿ ُب ذمم األسرل خبالصهم  عن ماؿ موقوؼ على فكاؾ األسرل

َل هبدكف كفاءه: ىل هبوز صرفو من الوقف؟ ككذلك لو استدانو كِل فكاكهم بأمر 
 ناظر الوقف أك غَته؟

 : فأجاب
ذلك؛ بل ىو الطريق ُب خالص األسرل أجود من إعطاء اؼباؿ ابتداء ؼبن نعم هبوز 

ُب غَت الفكاؾ. كأما ىذا فهو  يفتكهم بعينهم فإف ذلك ىباؼ عليو كقد يصرؼ
مصركؼ ُب الفكاؾ قطعا. كَل فرؽ بُت أف يصرؼ عُت اؼباؿ ُب جهة اَلستحقاؽ 

ة يصرؼ ماؿ الزكاة أك يصرؼ ما استدين كما كاف النيب صلى اهلل عليو كسلم تار 
إىل أىل السهماف كتارة يستدين ألىل السهماف ٍب يصرؼ الزكاة إىل أىل الدين. 

 (ّْ) . فعلم أف الصرؼ كفاء كالصرؼ أداء. كاهلل أعلم
 

فكاؾ األسارل من أعظم الواجبات كبذؿ اؼباؿ :  قاؿ شيخ السالـ أيضاك  ◙
  (ْْ) . اؼبوقوؼ كغَته ُب ذلك من أعظم القربات

 : ألسير من مال األغنياءافكاك 
ذكر الفقهاء أف من فركض الكفاية على األغنياء دفع ضرر اؼبسلم، ككسوة  ◙

العارم، كإطعاـ اعبائع، كفك األسَت، كذلك إذا مل يندفع الضرر بزكاة كَل بيت ماؿ 
 (ْٓ) .ككبونبا، كإذا فعل كاحد ذلك سقط الفرض عن الباقُت، فإف امتنعوا أشبوا صبيعا

 

 
                                                           

 . ( َُِ/ُّ ) ؾبموع الفتاكل (ّْ)
 . ( ِْٔ/ِٖ ) ؾبموع الفتاكل (ْْ)
 . ( َِٗ/ُّ ) اؼبوسوعة الفقهية الكويتية (ْٓ)
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 األسرى .تبادل 

لَّى اللَّو عليو كسلَّم رىجيلىًُت من  صل النيبكىفىادى :  -رضبو اهلل  -قاؿ ابن قدامة  ◙
هىا من سىلىمىةى الَّيت استىوىىب رأىةً اؼباؼبسًلمُت بالرَّجيًل الَّذم أىخىذهي من بىٍت عىًقيلو ، كفىادىل ب

 (ْٔ)  .جيلىُتً وىًع رى بن األىك
 

سارل كعند اؼبشركُت كلو كاف عند اؼبسلمُت أي :  -رضبو اهلل  -قاؿ ابن حجر  ◙
 (ْٕ) . سارل كاتفقوا على اؼبفاداة تعينتأي 
 

كقد ذىب إىل جواز فك األسَت من الكفار باألسَت من  الشوكاِن :الماـ قاؿ  ◙
عمراف بن حصُت ، قاؿ : كانت ثقيف حلفاء  اؼبسلمُت صبهور أىل العلم غبديث

لبٌت عقيل ، فأسرت ثقيف رجلُت من أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ، 
كأسر أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ، رجال من بٍت عقيل ، كأصابوا معو 

العضباء ، فأتى عليو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كىو ُب الوثاؽ ، قاؿ : يا 
مد ، فأتاه ، فقاؿ : ما شأنك ؟ فقاؿ : مب أخذتٍت ، كمب أخذت سابقة اغباج ؟ ؿب

فقاؿ : إعظاما لذلك أخذتك َجريرة حلفائك ثقيف ، ٍب انصرؼ عنو ، فناداه ، 
فقاؿ : يا ؿبمد ، يا ؿبمد ، ككاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم رحيما رقيقا ، 

مسلم ، قاؿ : لو قلتها كأنت سبلك فرجع إليو ، فقاؿ : ما شأنك ؟ قاؿ : إِن 
أمرؾ أفلحت كل الفالح ، ٍب انصرؼ ، فناداه ، فقاؿ : يا ؿبمد ، يا ؿبمد ، فأتاه 

، فقاؿ : ما شأنك ؟ قاؿ : إِن جائع فأطعمٍت ، كظمآف فأسقٍت ، قاؿ : ىذه 
 (ْٖ) بالرجلُت. فػىفيًدلى حاجتك ، 

 

                                                           

 . ( َّٔ/ٖ ) اؼبغٍت (ْٔ)
 . ( َّْٕحُّٗ/ٔ ) فتح البارم (ْٕ)
 .(  ُُْٔكاغبديث ركاه مسلم )  ( َُّْحِّْ/ٕ ) نيل األكطار (ْٖ)
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اؼبشركُت الذين ُب أيدم اؼبسلمُت من كَل بأس بأف يفادم أسراء اؼبسلمُت بأسراء  ◙
ىو أظهر الركايتُت كىذا قوؿ أيب يوسف كؿبمد رضبهما اهلل تعاىل ك  الرجاؿ كالنساء.
 (ْٗ) .رضي اهلل تعاىل عنو  عن أيب حنيفة

 

أجاز اؼبالكية كالشافعية كاغبنابلة قبوؿ افتداء اؼبشركُت أسراىم الرجاؿ اؼبقاتلة دباؿ  ◙
اؼبسلمُت، إذا رأل الماـ أك أمَت اعبيش ُب ذلك مصلحة كحظا أك بأسرل من 

 للمسلمُت.
فىًإذىا لىًقيتيمي كأجاز أبو يوسف كؿبمد مفاداة األسَت باألسَت، كالدليل قولو تعاىل: }
ٍنتيميوىيٍم فىشيدُّكا اٍلوىثىاؽى فىًإمَّا مىنِّا بػىٍعدي كىًإمَّا  الًَّذينى كىفىريكا فىضىٍربى الرّْقىاًب حىىتَّ ًإذىا أىٍثخى

اءن   (َٓ) .{ ًفدى
 

عن ربيعة بن عطاء عن عمر بن عبد العزيز أنو أعطى برجل من اؼبسلمُت عشرة  ◙
 (ُٓ) من الرـك كأخذ اؼبسلم.

عبد الرضبن بن أيب عمرة يفدم أسارل رضي اهلل عنو :  عمر بن عبد العزيزبعث  ◙
ف أبوا أف يفدكا الرجل إاؼبسلمُت من القسطنطينية ، قاؿ : قلت : يا أمَت اؼبؤمنُت 

بالرجل فكيف أصنع ؟ قاؿ : زدىم ، قاؿ : فإف أبوا إَل أربعا ؟ قاؿ : فأعط لكل 
مسلم ما سألوؾ ، كاهلل لرجل من اؼبسلمُت أحب إِل من كل مشرؾ عندم ، كإنك 

 (ِٓ) . ما فديت بو اؼبسلم فقد ظفرت ، كإنك إمبا تشًتم السالـ

 

                                                           

 .ط الكتب العلمية  ( ِٕٗ/ْ ) لسرخسيل. شرح السَت الكبَت (ْٗ)
 . ( ِٕٓ/ٓ ) اؼبوسوعة الفقهية الكويتية (َٓ)
 . ( ٓٗٗرقمِّٕ/ٓ.َلبن سعد )  الكربل الطبقات (ُٓ)
 . ( ِِّٖحَُٓ/َُ ) األكسط َلبن اؼبنذر (ِٓ)
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 .األسرىك كافي فوأهل الخير والصالح حكام واألمراء البعض فعل 

ابن ىشاـ أىٌف رىسيوؿى الٌلًو صىٌلى الٌلوي عىلىٍيًو كىسىٌلمى قىاؿى كىىيوى بًاٍلمىًدينىًة: ) مىٍن ِل  ذكر ◙
بًعىٌياًش ٍبًن أىيب رىبًيعىةى كىًىشىاـً ٍبًن اٍلعىاًصي

؟ فػىقىاؿى اٍلوىلًيدي ٍبني اٍلوىلًيًد ٍبًن اٍلميًغَتىًة: أىنىا  ( ّٓ) 
 فىخىرىجى إىلى مىٌكةى، فػىقىًدمىهىا ميٍستىٍخًفينا، فػىلىًقيى اٍمرىأىةن ربىًٍملي طىعىامنالىك يىا رىسيوؿى الٌلًو ًًّٔمىا، 

ٍيًن اٍلمىٍحبيوسىٍُتً  ، فػىقىاؿى ؽبىىا  -تػىٍعًنيًهمىا  -: أىٍينى تيرًيًدينى يىا أىمىةى الٌلًو ؟ قىالىٍت أيرًيدي ىىذى
وسىٍُتً ُب بػىٍيتو َلى سىٍقفى لىوي فػىلىٌما أىٍمسىى تىسىٌورى فػىتىًبعىهىا حىىٌت عىرىؼى مىٍوًضعىهيمىا، كىكىانىا ؿبىٍبي 

ٌ ضبىىلىهيمىا عىلىى بىًعَتًًه كىسىاؽى ًًّٔمىا للمدينة  ( ْٓ) .( عىلىٍيًهمىا ففك قيودنبا، ٍبي

عن عمرك بن شعيب عن أبيو عن جده قاؿ: ) كاف رجله يقاؿي لو: مىٍرثىدي بني أىيب  ◙
مل األيسىراءى  من مكة، حىت يأًتىى ّٔم اؼبدينة، ككانت امرأىةه بىًغيّّ دبكة  مرثىدو، ككاف وبى

، ككانت صىديقىة لو، كإنو كاف كىعىدى رجال من أيسىارىل مكةى وبملو،  يقاؿ ؽبا عىنىاؽي
قاؿ: فجئتي حىت انتهيتي إىل ًظلّْ حائطو من حىوائط مكة، ُب ليلةو ميٍقًمرىةو، فجاءت 

، فأٍبصىرىٍت سوادى ًظلّْي، ف لما انٍػتىهٍت إِلَّ عىرىفػىٍتٍت، فقالت: مىٍرثىدي ؟ فقلت: مرثد، عىناؽي
: يا عناؽ: حىرَّـى الٌلو الزنا، قالت: يا  فقالت: مىٍرحبا كأىال، ىىليمَّ فًبٍت عندنا، قلتي
أىلى اػبًياـ، ىذا الرجلي وبمل أيٍسراءكيٍم، قاؿ: فىتًبعىٍت شبانيةه، فانتهيتي إىل غارو، أىك  

، ف ، فدخلتي جاءكا حىتَّ قاميوا على رٍأًسي فػىبىاليوا، فىظلَّ بػىٍوؽبييٍم على رأسي، كىٍهفو
ٍلتيوي ككافى رجال ثقيالن،  ، قاؿ: ٍب رجعوا، كرجعتي إىل صاًحيب، فىحمى كعىمَّاىيم الٌلو عىٍتّْ

 (ٓٓ) . ففكىٍكتي عنو أىٍكبػيلىوي، فجعلتي أىضبليو، كيػيٍعًييٍت حىت قىًدمتي اؼبدينةى (
                                                           

 أم من ِل بإنقاذنبا من قبضة قريش، ككانا كقعا ُب األسر.( 53)
 . ( عياش كىشاـ خركج الوليد بن الوليد إىل مكة ُب أمر ْٕٔ/ُ) السَتة النبوية َلبن ىشاـ (54)
( كقاؿ األلباِن: َُِٓ) سننوكأخرجو أبو داككد ـبتصران ُب  ( ( ِٕٓحِّٓ/ِ ) َلبن األثَت.امع األصوؿج (ٓٓ)

 ( . َُِٓحّٖٔ/ِكما ُب صحيح سنن أيب داكد )   حسن صحيح
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فىادىل الرًَّشيدي اأٍليسىارىل ًمنى اٍلميٍسًلًمُتى الًَّذينى كىانيوا :  -رضبو اهلل  -بن كثَت اقاؿ  ◙
، حىت يقاؿ إنو مل يًتؾ ّٔا أسَتان   من اؼبسلمُت. ببالد الرـك

 فقاؿ فيو بعض الشعراء:
يمه يػى  ::كىفيكٍَّت ًبكى اأٍلىٍسرىل الَّيًت شييّْدىٍت ؽبىىا   زيكريىىاؿبىىاًبسي مىا ًفيهىا ضبًى
 (ٔٓ). كىقىاليوا سيجيوفي اٍلميٍشرًًكُتى قػيبيوريىىا ::عىلىى ًحًُت أىٍعيىا اٍلميٍسًلًمُتى ًفكىاكيهىا 

 

 . ًإىلى أيسىارىل اٍلقيٍسطىٍنًطيًنيَّةعبدالعزيز كتاب عمر  ◙
تىعدكفى  قىاؿى بكر بن خينػىٍيس كتب عمر ًإىلى اأٍليسىارىل بًاٍلقيٍسطىٍنًطيًنيًَّة أما بعد فىًإنَّكيم

أىنفسكيم أيسىارىل معىاذ اهلل بل أىنٍػتيم اغببساء ُب سىًبيل اهلل كىاٍعلىميوا أىِنّْ لست أقسم 
ٍيئا بىُت رعييت ًإَلَّ خصصت أىليكم بأكفر نصيب كأطيبو كىًإِنّْ قد بعثت ًإلىٍيكيم  شى

وٍببسوي طاغية الٌرـك  خًبىٍمسىة دىنىاًنَت طبىٍسىة دىنىاًنَت كىلىٍوَلى أىِنّْ خشيت ًإف زدتكم أىف
ف يفادم صغَتكم ككبَتكم كذكركم  ف بن فالى عىٍنكيم لزدتكم كىقد بعثت ًإلىٍيكيم فالى

ـ عىلىٍيكيم  (ٕٓ) . كأنثاكم كحركم كفبلوككم دبىا سيًئلى بًًو فأبشركا ٍبَّ أىٍبًشريكا كىالسَّالى

اًء أيسىارىل عن عبد الرضبن بن أيب عمرة ، قاؿ : ؼبا بعثو عمر بن عبد العزيز  ◙ بًًفدى
فادكا قلت لو : أرأيت يا أمَت اؼبؤمنُت ، إف أبوا أف يي  ًطيًنيَّةً القيسطىناؼبسلمُت من 
وا أف يعطوا الرجل بى دىم قلت : إف أى كيف أصنع ؟ قاؿ عمر : زً الرَّجيلى بًالرَّجيًل  

 باَلثنُت ؟ قاؿ : فأعطهم ثالثا قلت : فإف أبوا إَل أربعا ؟ قاؿ : فأعطهم لكل
مسلم ما سألوؾ ، فواهلل ، لرجل من اؼبسلمُت أحب إِل من كل مشرؾ عندم ، 

ظفرت ، إنك إمبا تشًتم السالـ قاؿ : نعم ، افدىم  إنك ما فديت بو اؼبسلم فقد
دبثل ما تفدم بو غَتىم ، قلت : النساء قاؿ : نعم ، افدىن دبا تفدم بو غَتىن 

أف ترجع إىل السالـ ؟ قاؿ :  قلت : أرأيت إف كجدت امرأة تنصرت ، فأرادت

                                                           

 . (ق ُٖٗسنة  َِٗ/َُ ) البداية كالنهاية (ٔٓ)
 . ( ُْْ ) بن عبداغبكما. لػ سَتة عمر بن عبد العزيز (ٕٓ)
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افدىا دبثل ما تفدم بو غَتىا قلت : أفرأيت العبيد أفديهم إذا كانوا مسلمُت ؟ قاؿ 
: افدىم دبثل ما تفدم بو غَتىم قلت : أفرأيت إف كجدت منهم من قد تنصر ، 
فأراد أف يراجع إىل السالـ ؟ قاؿ : فاصنع ّٔم ما تصنع بغَتىم فصاغبت عظيم 

ى كل رجل من اؼبسلمُت ، رجلُت من الرـك قاؿ إظباعيل : كزاد فيو ناس الرـك عل
من أصحابنا عن عبد الرضبن أنو سأؿ عمر بن عبد العزيز عن أىل الذمة ، فقاؿ : 

 (ٖٓ) . افدىم دبثل ما تفدم بو غَتىم
 

يىديكر عىزًيز ًإىلى صىاحب الٌرـك رىسيوَل فىأىتىاهي كىخرج من ًعٍنده أرسل عمر بن عبد ال ◙
فىمر دبوضع فىسمع ًفيًو رجال يٍقرىأ اٍلقيٍرآف كيطحن فىأىتىاهي فىسلم عىلىٍيًو فىلم يرد عىلىٍيًو 

ا اٍلبػىلىد فىأعلموي أىنو  ـً ُب ىىذى ثنا ٍبَّ سلم عىلىٍيًو فػىقىاؿى لىوي كأىن بًالسَّالى ـ مرَّتػىٍُتً أىك ثىالى السَّالى
 لىوي مىا شىٍأنك فػىقىاؿى ًإِنّْ أسرت من مىوًضع كذارىسيوؿ عمر ًإىلى صىاحب الٌرـك فػىقىاؿى 

ككذا فىأٌب يب ًإىلى صىاحب الٌرـك فىعرض عىلٌي النٍَّصرىانًيَّة فأبيت فػىقىاؿى ِل ًإف مل تفعل 
ا اٍلموضع  نػىٍيك فاخًتت ديٍت على بىصرًم فسمل عىٍيٍت كصَتِن ًإىلى ىىذى ظبلت عىيػٍ

كخببزه فآكلها فػىلىمَّا سىار الرَّسيوؿ ًإىلى عمر بن عبد يػيٍرسل ًإِلىٌ كل يػىٍوـ حبنطة فأطحنها 
اٍلعىزًيز فىأٍخربهي خرب الرجل قىاؿى فىمىا فرغت من اػبٍىربى حىىتَّ رىأىٍيت دموع عمر قد بلت 

ف  ف بن فالى ٍيًو ٍبَّ أىمر فىكتب ًإىلى صىاحب الٌرـك أما بعد فقد بىلغًٍت خرب فالى مىا بىُت يىدى
ىبٍػعىثىن إًلىٍيك من اعٍبنيود جينيودا فوصف لىوي صفتو كىأى  نا أقسم بًاللَّو لىًئن مل ترسلو ًإِلىٌ ألى

يكوف أىكؽبىا عٍندؾ كىآخرىٍم ًعٍنًدم فػىلىمَّا رىجىعى إًلىٍيًو الرَّسيوؿ قىاؿى مىا أٍسرع مىا رجعت 
الرجل الصَّاحل  فىدفع ًإلىٍيًو كتاب عمر بن عبد اٍلعىزًيز فػىلىمَّا قػىرىأىهي قىاؿى مىا كينَّا لنحمل

                                                           

: قلت لألكزاعي: أىكىافى عمر بن عبد  أبو إسحاؽ الفزارم قاؿ ( .ِِِٖحِّٗ/ِ)  سنن سعيد بن منصور (ٖٓ)
ائًًهٍم فػىفىادىل نىاسنا ، ٍب أى العزيز فىادىل أيسىارىل اؼبسلمُت؟ قاؿ: نعم: كاف بى  اؼبوت. فقلت:  كوي درى عث ابن أيب عىٍمرىةى لًًفدى

ل ارى سى أي  مى ادً فى لُت من الكفار. قلت: أىكىاًجبه على الماـ أف يػي رجي اؼبسلمُت بً  جال منكركا رى ككيف فىادىاىيم ؟ قاؿ: ذى 
   ". من الكفارً  رةو عشى اؼبسلمُت من بيت اؼباؿ؟ قاؿ: نعم. بىاًلغى مىا بػىلىغى ، أك بًأيسىارىل اؼبشركُت، كلو كىاًحده من اؼبسلمُت بً 

 ( . ْٕٗرقم  ِّّ َلبن زقبويو. األمواؿ ) كتاب 
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ا بل نبعث ًإلىٍيًو بًًو فأقمت أنٍػتىظر مىىت ىبرج بًًو فىأىتػىٍيتو ذىات يػىٍوـ فىًإذا ىيوى قىاعد  على ىىذى
ا فىقلت َلى كىقد أٍنكرت  قد نزؿ عىن سىرًيره أعرؼ ًفيًو الكآبة فػىقىاؿى تىٍدرًم ؼبا فعلت ىىذى

اُب أىف الرجل الصَّاحل قد مىاتى فىلذىًلك مىا رىأىٍيت فػىقىاؿى ًإنَّو قد أىتىاِن من بعض أطر 
فعلت مىا رىأىٍيت ٍبَّ قىاؿى ًإف الرجل الصَّاحل ًإذا كىافى بىُت اٍلقىٍوـ السوء مل يًٍتؾ بىينهم ًإَلَّ 

قىًليال حىىتَّ ىبرج من بىُت أظهرىم فىقلت لىوي أتأذف ِل أىف أنصرؼ كأيست من بىعثو 
و ًإىلى مىا أىمر ُب حىيىاتو ٍبَّ نٍرًجع ًفيًو بعد فباتو فىأٍرسل بالرجل معي فػىقىاؿى مىا كينَّا لنجي

 (ٗٓ) . مىعىو بًالرجلً 

كمل يقتصر عمر بن عبد العزيز بأسرل اؼبسلمُت الذين عند الرـك فقط بل بعث  ◙
 (َٔ)إىل ساحل عدف أف أفتدم الرجل كاؼبرأة كالعبد كالذمي.ماَلن ربيعة بن عطاء مع 

 

رضي اهلل عنو  العزيزعبدكذكر ابن عساكر ُب تاريخ دمشق أف اػبليفة عمر بن  ◙
داة أسرل اؼبسلمُت من الرـك األعلى بن أيب عمرة الشيباِن موَلىم ُب مفا أرسل عبد

، كىذا يؤكد أف ىناؾ عدة مفاكضات جرت مع الرـك ُب سبيل إخالء أسرل 
كلكنو كاف شديد اغبرص على اؼبسلمُت من األسر حىت كإف مل يذكر عدد األسرل 

 (ُٔ) سالمة اؼبسلمُت حىت لو علم أنو يوجد أسَت كاحد ُب أيدم األعداء .
 

 . نصور بن أيب عامر رضبو اهللأخبار اؼب ◙
امرأة نقمت عليو بلوغ مناه  -كقد عاد من بعض غزكاتو  -كمنها أنٌو لقيتو 

كشهواتو، كقالت لو: يا منصور، استمع ندائي، فأنت ُب طيب عيشك كأنا ُب 
بكائي، فسأؽبا عن مصيبتها اليت عٌمتها كغٌمتها ، فذكرت لو أف ؽبا ابنان أسَتان ُب 

                                                           

 . ( ُْٗ ) بن عبداغبكما. لػ سَتة عمر بن عبد العزيز (ٗٓ)
 . ( ٓٗٗرقمِّٕ/ٓ ) . َلبن سعد الطبقات الكربل (َٔ)
 ( . َّجهود اؼبسلمُت ُب ربرير أسراىم. مركج حسن عسلية )  ( ّٕٓٔرقمُْٕ/ّّ ) تاريخ دمشق (ُٔ)
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كَل ىببو ضراـ قلقها من كقده، كأنشد بالدو ظبٌتها، كأِنا َل يهنأ عيشها لفقده، 
 لساف حاؽبا ذلك اؼبلك العلي:

 * أىيىا كىٍيحى الشًَّجيّْ ًمنى اػبىًليٌ  *

فرٌحب اؼبنصور ّٔا كأظهر الرقة بسببها، كخرج من القابلة إىل تلك اؼبدينة اليت فيها 
أعراىا ابنها كجاس أقطارىا كزبٌللها، حىت دٌكخها إذ أناخ عليها بكلكلو كذلٌلها، ك 

 (ِٔ)".ا، كخٌلص صبيع من فيها من األسرلمن ضباهتا كببنود السالـ اؼبنصورة ظٌلله
 

رضبو اهلل نذر ُب مرضة أصابتو تفريق اثٍت ؿبمود نور الدين ذكر ابن جبَت أف   ◙
من مرضو   -أم شفي  - عشر ألف دينار ُب فداء أسرل من اؼبغاربة فلما استبل

أرسل ُب فدائهم فسيق فيهم نفر ليسوا من اؼبغاربة ككانوا من ضباة من صبلة عمالتو 
فأمر بصرفهم كإخراج عوض منهم من اؼبغاربة كقاؿ: ىؤَلء يفتكهم أىلوىم 

كجَتاِنم كاؼبغاربة غرباء َل أىل ؽبم فانظر إىل لطيف صنع اهلل تعاىل ؽبذا الصنف 
 (ّٔ) اؼبغريب.

 

ربل اؼبلك اؼبعظم أبو سعيد كوكبورم بن األمَت زين إاؼبلك مظفر الدين صاحب  ◙
 . الدين على كوجك الًتكماِن

 .كاف من أدين اؼبلوؾ كأجودىم كأكثرىم برا كمعركفا على صغر فبلكتو 
كأما سَتتو فكاف لو ُب فعل اػبَت عجائب كمل نسمع أف أحدا : قاؿ ابن خلكاف 

مل يكن شيء ُب الدنيا أحب إليو من الصدقة ككاف لو ُب  فعل ُب ذلك مثل ما فعلو 
 . كل يـو قناطَت مقنطرة من اػببز يفرقها على احملاكيج ُب عدة مواضع من البلد

ت للزمٍت كالعمياف كمألىا من ىذين الصنفُت كقرر ؽبم ىاككاف قد بٌت أربع خانقا
                                                           

 . ( ٕٗٓ/ُ ) نفح الطيب (ِٔ)
 . ( َِٖ ) رحلة ابن جبَت (ّٔ)
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كيدخل إىل   طبيسما وبتاجوف إليو كل يـو ككاف يأتيهم بنفسو كل عصرية اثنُت ك 
 .كل كاحد ُب بيتو كيسألو عن حالو كيتفقده بشيء من النفقة 

كبٌت دارا للنساء األرامل كدارا للضعفاء كدار لأليتاـ كدارا للمالقيط كرتب ّٔا صباعة 
من اؼبراضع ككل مولود يلتقط وبمل إليهن فَتضعنو كأجرل على أىل كل دار ما 

 .وبتاجوف إليو ُب كل يـو 
دار مضيف يدخل إليها كل قادـ على البلد من فقيو كفقَت كغَتنبا كإذا ككاف لو 

 .عـز النساف على السفر أعطاه نفقة تليق دبثلو 
ككاف يسَت ُب كل سنة دفعتُت صباعة من أصحابو كأمنائو إىل بالد الساحل كمعهم 

يو صبلة مستكثرة من اؼباؿ يفك ّٔا أسرل اؼبسلمُت من أيدم الكفار فإذا كصلوا إل
 (ْٔ). أعطى كل كاحد شيئا كإف مل يصلوا فاألمناء يعطوىم بوصية منو

 

اؼبلك النَّاًصر رىضبىو اهلل تػىعىاىلى ؼبا ملك ديار مصر كقف ميغىلَّ ذكر أيب شامة : أف  ◙
بلبيس على كثرتو على فكاؾ األسرل ًمنػٍهيم كسامح أىل بلبيس خبراجهم ًإىلى آخر 

 (ٓٔ) . أىيَّامو

إىل الوزير ؿبمد بن علي بن مقاتل، أف هبمع من الرعية ماَلن كتب الخشيد  ◙
زير، كتقربا ػباطر بسبب فداء األسارل. فقاـ ابن كليد كاعتٌت بذلك مساعدة للو 

نفسو ُب التحصيل حىت استخرج من كجوه الناس، من األسواؽ  الخشيد، كبذؿ
 (ٔٔ) . كالسواحل كاألعماؿ ماَلن كثَتان 

 

                                                           

 . (ق َّٔسنةِّْ/ٓ ) شذرات الذىب (ْٔ)
 . ( ُّْ/ُ ) الركضتُت ُب أخبار الدكلتُت النورية كالصالحية (ٓٔ)
 . ( ُْٖ ) . َلبن حجر رفع الصر عن قضاة مصر (ٔٔ)
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 . الشريف اغبسٍت اؼبالكي مذىبا اغبنبلي اعتقادا هلل بنؿبمد بن عبد ا ◙
من ازبذ من ملوؾ الدكلة السجلماسية العلوية باؼبغرب، كمن خيار رجاؽبا. كىو أكؿ 

 . منهم )مراكش( عاصمة لو
( كارتدكا قُُٖٕكُب أيامو ىاجم الفرنسيس ثغر )سال( ك )العرائش( )سنة 

( قُُِٖا من أيدم الربتغاؿ )سنة عنهما، فقٌوانبا ؿبمد. كغزا )اعبديدة( فأنقذى
كجعل ُب كل ثغر حامية قوية من رجاؿ البحرية كاؼبدفعية. كعمل لصالح ما 

أفسدتو اغبوادث ُب الدكلة، فبٌت مدنا كمساجد كمدارس كأنشأ ؾبموعة كبَتة من 
اؼبراكب اغبربية البحرية، كأنفق أمواَل طائلة على فكاؾ أسرل اؼبسلمُت من أيدم 

فأطلقوا صبيعا. كىابتو ملوؾ الفرنج،  أسَت َََْٖقد بلغ عددىم الفرنج، ك 
 (ٕٔ) فوفدت عليو رسلهم باؽبدايا.

 

 .تنكز نىاًئب الشَّاـ  سعيد أىيبى  ◙
ثر من فكاؾ األسرل كىأعظم ربح التُّجَّار أك:  -رضبو اهلل  -ابن حجر عنو قاؿ 

 . الَّذين هبلبوِنم
ًإىلى ميناء بَتكت من سواحل الشَّاـ ذبار الفرنج قدـ :   -رضبو اهلل  -كقاؿ اؼبقريزم 

دبًائىة كىأىٍربىعُت من أيسىارىل اٍلميسلمُت قد اشًتكىم من اعبزائر فاشًتاىم األىًمَت تنكز 
كىأفىاد التُّجَّار ًُب كل أىًسَت مائىة كىعٍشرين درنبا على مىا اٍشتػىرىاهي بًًو. ككسا تنكز اعبٍىًميع 

لهٍم ًإىلى   (ٖٔ) .  مصركزكدىم كىضبى
 
 

 

                                                           

 . ( ِِْ/ٔ األعالـ . للزركلي ) (ٕٔ)
 . ( َُُ/ّ ) السلوؾ ؼبعرفة دكؿ اؼبلوؾ . للمقريزم (ُِْْرقم  ِٓٓ/ُ ) الدرر الكامنة . َلبن حجر (ٖٔ)
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شىاء نرًٌم صىاحب ديوىاف الً اؼبصسن عبد الرًَّحيم بن عىلٌي بن اغب فىاًضلالقىاًضي ال ◙
ح الٌدين السُّل ككزير   .يُّويباألى طىاف النَّاًصر صىالى

كاف للقىاضي الفىاًضل رضبو اهلل دبصر ربع عىًظيم :  -رضبو اهلل  -قاؿ الصفدم 
ك تعلم اللَّهيمَّ ًإنَّ  كقاؿ وً ج ركب كىمر بًًو ككقف عىليعـز على اغبى ييؤجر دببلغ كًبَت فلىمَّا 

وي اللَّهيمَّ فاشهد أنٍت س شىيء أحب ِل منوي أىك قاؿ أعز عىلٌي ًمنيأىف ىذا اػباف ل
 . كقفتو على فكاؾ األسرل

اهلل بن عبد الظاىر ُب  قاؿ القاضي ؿبي الدين عبد:  -رضبو اهلل  -كقاؿ اؼبقريزم 
در النظيم ُب أكصاؼ القاضي الفاضل عبد الرحيم: كمن صبلة بنائو دار كتاب ال

التمر دبصر احملركسة، كؽبا دخل عظيم، هبمع كيشًتل بو األسرل من بالد الفرنج، 
كذلك مستمٌر إىل ىذا الوقت، كُب كل كقت وبضر باألسارل فيلبسوف كيطوفوف 

ا رحيم ارحم القاضي الفاضل كيدعوف لو، كظبعتهم مرارا يقولوف: يا اهلل يا رضبن ي
 (ٗٔ) عبد الرحيم.

 . د بن علي بن أيب منصور األصفهاِنصباؿ الدين أبو جعفر ؿبم ◙
 . صاحب اؼبوصل كزير قطب الدين

أسخى الناس، كأكثرىم بذَل للماؿ، رحيما باػبلق، متعطفا قاؿ ابن األثَت : كاف 
،  . عليهم، عادَل فيهم للصعاليك كالفقراء مائة كاف ىبرج على باب داره، كل يـو

 دينار أمَتم، ىذا سول الدرارات كالتعهدات لألئمة كالصاغبُت كأرباب البيوتات.
ككاف يشًتم األسرل كل سنة بعشرة آَلؼ دينار، ىذا من الشاـ حسب، سول ما 

 (َٕ) يشًتم من الكرج.
                                                           

كمل  قضى سعيدان كقاؿ الذىيب عن القاضي الفاضل :  (ُْْ/ّ) اعظ كاَلعتباراؼبو  (َِٖ/ُٖ) الواُب بالوفيات (ٗٔ)
ُب اعبنة إَل أىٍحكىمىوي، كَل عقد بًرٍّ إَل أبرمو، فإف صىنىائًعىوي ُب الرقاب كأكقافو متجاكزة  صاغبا إَل قدمو، كَل عهدان  يبق عمالن 

 ( . َّْ/ُِ) السَت . اغبساب، َل سيما أكقافو لفكاؾ األسرل
 . (ق ٗٓٓسنة ُٖٕ/ٕ ) الكامل ُب التاريخ . َلبن األثَت (َٕ)
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ـى صبىىاعىةه من األيسىارىل:  -رضبو اهلل  -قاؿ بن كثَت  ◙ مع ذبيَّاًر  كُب رمضاف قىًد
الًفرىنًج، فىأينزًليوا بًاٍلمىدرسًة العىاًدلًيًَّة الكىبَتًة، كاستىفكُّوا من ًديوىاًف األىسرىل بًنىحوو من 

 (ُٕ) . ًستُّْتى أىٍلفنا، ككىثيرًت األىدعيىةي ًلمن كاف السَّبىبى ُب ذىلكى 
رضبهم  -ابن خلدكف ابن كثَت ك  يركل ُب فداء األسرل ما ذكره كمن طريف ما ◙

اؼبتقي  كىرىدى كتاب ملك الرـك إىل اػبليفةً  سنة إحدل كثالثُت كثالشبائةُب أنو  -اهلل 
هىوي بو، فصارت صيورىةي كىجسح ًديالن ًبكىًنيسىًة الرُّىىا كاف اٍلمىًسيحي قد مى ًمنليبي ًفيًو يىط

، كثَتان   رىل اؼبسلمُت خلقان من أىسىا بعثي ًسلى ًإلىٍيًو يى أير ، كىيىًعدي اؼبسلمُت أنو إذا فيوً  وً كجهً 
م، بعيسى منهي  قي : كبن أحى ن قائلو م ُب ذلك ؛ فمً ىي فاستشارى  العلماءى  يفةي اػبلً  رى فأحضى 
. فقاؿ علي بن عيسى الوزير: يا أمَت كىكىٍىنه على اؼبسلمُت  غىضىاضىةه  إليهم وً عثً كُب بى 

ذلك  من بقاءً  للناسً  كأنفعي  خَته  فارً اؼبسلمُت من أيدم الكي  أىسىارىلاؼبؤمنُت، إنقاذ 
ًنيسىًة  إليهم، كزبليص  اٍلًمٍنًديلً ذلك  ، فأمر اػبليفة بإرساؿً اٍلًمٍنًديًل بًًتٍلكى اٍلكى

 (ِٕ) . ميهً من أيدً  اأٍلىسىارىل
 

كقد عرؼ النصارل كلهم أىِنّْ ؼبا :  -رضبو اهلل  -قاؿ شيخ السالـ ابن تيمية  ◙
 (ّٕ)غازاف كقطلو شاه كخاطبت موَلمخاطبت التتار ُب إطالؽ األسرل كأطلقهم 

فيهم فسمح بإطالؽ اؼبسلمُت . قاؿ ِل: لكن معنا نصارل أخذناىم من القدس 
فهؤَلء َل ييٍطًلقيوفى . فقلت لو: بل صبيع من معك من اليهود كالنصارل الذين ىم 

َل من أىل اؼبلة كَل من أىل الذمة. كأطلقنا  أىل ذمتنا؛ فإنا نفتكهم كَل ندع أسَتان 
 (ْٕ) . من النصارل من شاء اهلل . فهذا عملنا كإحساننا كاعبزاء على اهلل

                                                           

 . (ق ِٕٕسنة  ُّْ/ُْ ) البداية كالنهاية (ُٕ)
 . ( َٗٓ/ّ ) تاريخ ابن خلدكفق ( ُّّسنة  ُِٗ/ ُُالبداية كالنهاية )  (ِٕ)
 موَلم : من أمراء التتار . (ّٕ)
خرج الشيخ تقي ق : ٗٗٔ( . قاؿ ابن كثَت : كُب سنة  ُٕٔ/ِٖ( ؾبموع الفتاكل )  ْٔ)  الرسالة القربصية (ْٕ)

من أسارل اؼبسلمُت، فاستنقذ كثَتا منهم من الدين بن تيمية إىل ـبيم بوَلم فاجتمع بو ُب فكاؾ من كاف معو 
 ق ( .ٗٗٔسنة ُُ/ُْ البداية كالنهاية. )  أيديهم، كأقاـ عنده ثالثة أياـ ٍب عاد
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سارت الًتؾ من الالف فلقيهم اعبراح :  ثنيت عشرة كمائة قاؿ ابن كثَت : كُب سنة  ◙
يتكامل بن عبد اهلل اغبكمي فيمن معو من أىل الشاـ كأذربيجاف فاقتتلوا قبل أف 

إليو جيشو، فاستشهد اعبراح، رضبو اهلل، كصباعة معو دبرج أردبيل كأخذ العدك 
أردبيل. فلما بلغ ذلك ىشاـ بن عبد اؼبلك بعث سعيد بن عمرك اغبرشي ُب جيش 
سريعا، فلحق الًتؾ كىم يسَتكف بأسارل اؼبسلمُت إىل كبو ملكهم خاقاف، فاستنقذ 

كقتل سعيد خاقاف كبعث  . أىل الذمة أيضامنهم من كاف معهم من اؼبسلمُت كمن 
فعظيم أثره ُب قلوب اؼبسلمُت، كفىخيم أمره، ففخر بن عبد اؼبلك برأسو إىل ىشاـ 

 (ٕٓ). )كأنو جاء برأس خىاقىاف (: فقيل  بذلك حىت ضرب بو اؼبثل

الشيخ مشس الدين ؿبمد بن إبراىيم بن عبد السالـ عرؼ بابن اغببلى، ككاف من  ◙
سارل حُت ما كانت ُب أيدم الفرنج، ُب فكاؾ أي  يًتدد إىل عكا أيامان خيار الناس 

 (ٕٔ) اؼبسلمُت، جزاه اهلل خَتا كعتقو من النار كأدخلو اعبنة برضبتو.
اء، : سنة طبس كىطبسُت كثلثمائة ُب ك  ◙ كىقع بىُت سيف الدكلة كىبىُت الٌرـك اٍلًفدى

الدكلة بالبطارقة الَّذين ُب أسره ًإىلى سىار سيف ك  بىا فراس اٍبن عىمو كىغىَتهفخلص أى 
مو كركطاس كىصبىىاعىة من أكىاًبر اغبلبيُت  اء ففداىم أىبىا فراس اٍبن عىمو كىغيالى اٍلًفدى

كاغبمصيُت، كىؼبا مل يٍبق مىعىو من أسرل الٌرـك أحد اٍشًتل البىاًقُتى كل نفس بًاثٍػنػىٍُتً 
اعبٍىٍوىىر  اؿ فىاٍشًتل البىاًقُتى كىرىن عىلىٍيًهم بدنتوؼبكىسبعُت ًدينىارا حىىتَّ نفذا مىا مىعىو من ا

قفور ملك الٌرـك نق أحد من أسرل اٍلميسلمُت كىاتب اؼبعدكمة اٍلمثل، ٍبَّ ؼبا مل يبٍ 
 (ٕٕ) . على الصٍُّلح كىىىًذه من ؿبىاًسن سيف الدكلة

 
                                                           

 ( . ِٖٓرقم  ُُٔ/ُق ( ؾبمع األمثاؿ .للميداِن ) ُُِسنة ُّْ/ٗ)  البداية كالنهاية (ٕٓ)
 ق  ( .َّٕسنة  ُّ/ُْالبداية كالنهاية )  (ٕٔ)
، فخلفت لو طبس مائة ألف دينار، سيف الدكلة  توفيت أختكقاؿ الذىيب :  ( . ِِٖ/ُ)  الوردمتاريخ ابن  (ٕٕ)

 . ( ُِّرقمُٖٖ/ُٔالسَت  ).  فافتك َجميعها أسرل
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أسر النصارل بعد تغلبهم على حصن  ( قٖٕٓسنة ) ُب ذكر ابن عذارل أنو  ◙
مسلم ما بُت رجل كامرأة ففداىم  سبعمائةحيث أسري ُب ذلك اغبصن  (ٖٕ)شنتفلية

أىل اشبيلية بألفُت كسبعمائة دينار كطبسة كسبعُت دينارن ذىبا كدفع منها ابن 
 (َٖ) من مالو مائة دينار عينان كالباقي صبعو الناس باؼبسجد . (ٕٗ)زىر

 . هلل بن أيب جعفر اػبشٍتؿبمد بن عبد اعبد اهلل بن  ◙
كاحد كقتو بشرؽ األندلس حفظان كمعرفة كعلمان بالفركع، كسبقان فيها غَت منازع 

 .مشهور بالفضل ؿبافظ على نشر العلم كصونو تعظمو األمراء
كمل يكن قبلو كَل بعد دبرسية إىل اآلف أكثر صدقة منو، كمل يزؿ كذلك طوؿ حياتو 

 إىل أف توَب.
ًتل ذات يـو فرسان ُب السبيل لبعض آّاىدين بثمن كثَت، كاجتمع عنده البائع اش

من شبن  كاؼبشًتم لو كحضر الثمن، فبكى البائع، فقاؿ لو: ما يبكيك ترانا نقصناؾ
فرسك؟ قاؿ: َل، كلكٍت أبعو ُب افتكاؾ ابن ِل ؾباىد أسره العدك قصمو اهلل فقاؿ 

أكثر من شبن الفرس، فأخرج لو فدية ابنو  لو: كبكم افتككتو؟ فقاؿ: بكذا لعدد
كدفع إليو فرسو، كأمر باشًتاء فرس آخر لذلك آّاىد بثمن ذلك الفرس، كمن ىذا  

 (ُٖ) كثَت جدان.
 

                                                           

  ( . ِِٔجهود علماء األندلس )حصن منيع فوؽ جبل عاؿو على إحدل الطرؽ الواصلة بُت إشبيلية كقرطبة . (ٖٕ)
 ندلس. كلد بإشبيلٌية، كخدـ دكليتزىر اليادم أبو بكر: من نوابغ الطب كاألدب ُب األؿبمد بن عبد اؼبلك بن  (ٕٗ)

توُب دبراكش .ابن زىراؼبلثمُت كاؼبوحدين. كمل يكن ُب زمنو أعلم منو بصناعة الطب، أخذىا عن أبيو. كعرؼ باغبفيد 

 ( . َِٓ/ٔاألعالـ للزركلي )  .قٓٗٓسنة 
  .ط دار الغرب (  ُْٔ ) اؼبراكشي. َلبن عذارل  األندلس كاؼبغربالبياف اؼبغرب ُب أخبار  (َٖ)
 ( . ّٖٗرقم ّّٕ)  ؼبلتمسبغية ا (ُٖ)
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حضىرتي ؾبالسى : قاؿ  (ِٖ)كذكر اؼبراكشي عن بعض تالمذة أيب عبداهلل اغبجاـ ◙
صوتًو كبىراعًة إيراًده،  كعًظو كثَتنا باعبامع األعظم من إشبيًليىةى، فكاف ُب حيسن

كاستحكاـ تأثَتًه، كانفعاًؿ القلوًب لتذكَتًه، دبقاـ تىكىلُّ العبارةي عن كىٍصًفو، كلقد 
سارىعى الناسي إىل بىٍذًؿ ما شاىدتيو ُب بعًضها كقد نىدىبى الناسى إىل افتكاًؾ أيسارل، فت

دم ّٔا قد تراكمىت ىم، كخىلىعى كثَته منهم بعضى ما كاف عليو من الثٌياًب، فعىهٍ حضر 
جيبيو عن األبصار، سول ما كىعىدى بو، فتجمَّلى ُب أشباًف تلك  ًه حىت كادت ربى ـى ًمنربى أما

 (ّٖ) الثّْياًب ماؿه جىًسيم.

 لطيفة :
: كينَّا  كركل اٍبن ديرىٍيد عىن أيب حىاًًب، عىن أيب معمر، عىن رجل من أىل اٍلكيوفىة، قىاؿى

، فسبا سىبىايىا كىًثَتىة، كىأقىاـ بًبػىٍعض اٍلمنىازؿ،  مىٍسلىمىةي مىعى  د الٌرـك بن عبد اٍلملك، بًًبالى
فىعرض السَّيب على السٍَّيف، فىقتل خلقا، حىىتَّ عرض عىلىٍيًو شيخ كىًبَت ضىًعيف، فىأمر 

 بقٍتلو.
ن من فػىقىاؿى لىوي: مىا حىاجىتك ًإىلى قتل شيخ مثلي؟ ًإف تػىرىكتًٍت حىيا، جٍئتيك بأسَتي

 اٍلميسلمُت شابُت.
: ًإِنّْ ًإذا كعدت كفيت.  قىاؿى لىوي: كىمن ِل بذلك؟ قىاؿى

: لست أىًثق بك.  قىاؿى
فػىقىاؿى لىوي: دىٍعًٍت حىىتَّ أىطيوؼ ُب عسكرؾ، لعىلي أعرؼ من يتكفل يب ًإىلى أىف أمضي 

 كأعود أجيء باألسَتين.

                                                           

ا ذا حىٌظ من األدب كقػىٍرض الشّْعر،  . ؿبمدي بن أضبدى بن ؿبمدو اللٍَّخميُّ أبو عبد اهلل ابني اغبىٌجاـ (ِٖ) فاضالن صاغبا زاىدن
كالتذكَت، فرىأسى فيها أىلى عصرًه حبيسن الٌصوت كغىزارة اغبفًظ كإتقاف اليراد كالصّْدؽ  أكمىوى، ماؿى إىل طريقًة الوعظً 

 ل كالتكملةالذي) ق . ُْٔتوُب ُب شعباف سنة . كالخالص ُب كصىاياهي كتذكَتًه، فنفىعى اهللي بو خلقنا كثَتنا ُب بالدو شىىٌت 
 ( . ٓٔرقم ُِْ/ٓ
 ( . ٓٔرقم ُْْ/ٓ)  لمراكشيل .ل كالتكملة الذي (ّٖ)
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فىمىا زىاؿى الشٍَّيخ يطوؼ كيتصفح فىوكل بًًو من يطوؼ بًًو، كىأمره باَلحتفاظ بًًو، 
 اٍلويجيوه، حىىتَّ مر بفىت من بٍت كالب، قىاًئما وبس فرسو.

 فػىقىاؿى لىوي: يىا فىىت، اضمٍت لألمَت، كقص عىلىٍيًو قصَّتو.
: أفعل، كىجىاء اٍلفىىت ًإىلى مسلمة، فضمنو، فىأىٍطلقوي مسلمة.  فػىقىاؿى

، كىاهلل.فػىلىمَّا مضى قىاؿى للفىت: أتعرفو؟  : َلى  قىاؿى
: رىأىيٍتو يتصفح اٍلويجيوه، فاختارِن من بىينهم، فىكرًىت أىف  : فىلم ضمنتو؟ قىاؿى قىاؿى

أخلف ظىٌنو ُب، فػىلىمَّا كىافى من اٍلغىد، عىاد الشٍَّيخ كىمىعىوي أسَتاف شاباف من اٍلميسلمُت، 
 (ْٖ) . مىٍسلىمىةفسلمهما ًإىلى 

 

 غريبة :
من الفرنج دباؿ  عرؼ قط عن الدكلة الفاطمية أِنا فادت أسَتان كمل يي قاؿ اؼبقريزم : 
  (ٖٓ). كَل بأسَت مثلو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .ق ( ٖٔسنة  ُِٕ/ٔاؼبنتظم . َلبن اعبوزم ) (  ُٖٓرقم ِٗ/ِ)  الفرج بعد الشدة . للتنوخي (ْٖ)
 ( . ّّٗ/ّ)  اؼبواعظ كاَلعتبار (ٖٓ)
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 :معاناة األسر وما قيل فيه من الشعر 
 

اف ◙ دى أىبيو اؼبصبح، فبَّن أغزاه اغٍبجَّاج بلد الديلم، كنواحي دسىت،  كىافى أعشى نبى
فقاؿ يشكو حالو كشدة الكرب الذم  ميدَّة.سر، فىلم يزؿ أىًسَتنا ُب أىيدم الديلم فىأي 

 . أصابو ُب األسرً 
 أىصبىحت رىنا للعداة مكبال ... أمسي كىأٍصبح ُب األداىم أرسف

 كىلىقىد أىرىاِن قبل ذىًلك نىاًعمنا ... جذَلف آىب أىف أضاـ كآنف
 كاستنكرت ساقي الوثاؽ كساعدم ... كىأىنا اٍمريؤ بىاًدم األشاجع أعجف

 قـو كىكنت أصيبهم ... فىاآٍلف أىٍصرب للزماف كىأعرؼكأصابٍت 
 (ٖٔ) . كىًإذا تصبك من اغبٍىوىاًدث نكبة ... فاصرب ؽبىىا فلعلها تتكشف

 

كأنشد أصبل  حينما كاف أسَتان ُب بالد الرـك . : فراس اغبمداِن أيبقصيدة  ◙
 . قصائده ُب األسر كظبيت ىذه القصائد ) ركميات أيب فراس ( 

 ضبامة تنوح بقربو على شجرة عالية كىو ُب األسر فقاؿ:كقد ظبع 
 أيا جارتا ىل تشعرين حباِل ؟: :أقيوؿي كىقىٍد نىاحىٍت بًقيٍريب ضبامىة ه 

 ! ما ذيقًت طارقة ى النول :: كىَل خىطىرىٍت ًمنًك اؽبيميوـي بباًؿ  معاذى اؽبول 
 عاًؿ ؟  على غيصينو نائي اؼبسافة ً ::  أربملي ؿبزكفى الفؤاًد قوادـه 

  !تػىعىاِلىٍ أيقىاظًبًٍك اؽبيميوـى، تػىعىاِل ::  أيا جارتا ، ما أنصفى الدىري بيننا
:: تػىرىٌددي ُب ًجٍسمو يػيعىٌذبي بىاِل   تػىعىاِلىٍ تػىرىٍم ريكحان لىدىٌم ضىًعيفىة ن

، كىتىبكي طىًليقىة ه   كيسكتي ؿبزكفه ، كيندبي ساًؿ ::  أيىٍضحىكي مأسيوره
  (ٕٖ) . كىلىًكٌن دىٍمعي ُب اغبىوىاًدًث غىاؿً ::  منًك بالدمًع مقلة ن لقد كنتي أكىل 

 

                                                           

 . ( ُِّ/ِ ) الفرج بعد الشدة . للتنوخي (ٖٔ)
 .(  ُِٗسيف الدكؿ اغبمداِن . مصطفى الشكعة )  ( ُّٓرقمُٓ/ِ ) كفيات األعياف (ٕٖ)
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صل بن عوؼ إنو قاؿ اجتمعت النساء من اعن ك  قاؿ الواقدم: كلقد بلغٍت ◙
العربيات فبن كاف ؽبم أسَت مع ضرار عند خولة كمن صبلتهم مزركعة بنت عملوؽ 

أكس فيمن أسر مع ضرار َتية ككانت من فصحاء زماِنا ككاف كلدىا صابر بن ماغب
 فجعلت تندب كلدىا كتقوؿ:

  كقد أحرقت مٍت اػبدكد اؼبدامعي  ::أيا كلدم قد زاد قليب تلهبا 
  كقد ضبيت مٍت اغبشا كاألضالعي  ::كقد أضرمت نار اؼبصيبة شعلة 

  حبالك كيما تستكن اؼبدامعي  ::كأسأؿ عنك الركب كي ىبربكنٍت 
  كَل منهم من قاؿ إنك راجعي  ::فلم يكن فيهم ـبرب عنك صادقان 

  فقليب مصدكع كطرُب دامعي  ::فيا كلدم مذ غبت كدرت عيشيت 
  كدمعي مسفوح كدارم بالقعي  ::كفكرم مقسـو كعقلي مولوه 

  (ٖٖ) . كإف تكن األخرل فما العبد صانعي  ::فإف تك حيان صمت هلل حجةن 
 

تل ابن ملكهم نبداف بن حينما أىسر الرـك ضرار ابن األزكر رضي اهلل ككاف قد قى  ◙
كعلم الرـك من قتل ابن ق ( ُّ) ُب معركة إجنادين سنة كرداف صاحب ضبص 

ملكهم فما منهم إَل أف أقاموا دبكيدة إذ نصبوا كمينا لضرار بن األزكر كأصحابو 
كطبسة من أصحابو بعد كباغتوىم كقتلوا منهم ستُت رجال كأسركا ضرار بن األزكر 

 ضبلوه إىل ملكهم . أف أصابوه ُب فخذه ك 
قاؿ الواقدم: كفبا بلغٍت كقالت فيو أختو خولة بنت األزكر من اؼبراثي اؼببكيات كما 

 إِنا قالت: ُب أسر أخيها من اؼبراثي اؼببكيات:

 فكيف يناـ مقركح اعبفوف::  ابعد أخي يلذ الغمض عيٍت
 أعز علي من عيٍت اليمُت::  سأبكي ما حييت على شقيق

 وفً ؽباف علي إذ ىو غَت ىى ::  بو قتيالفلو إِن غبقت 
                                                           

 . ( ِٖٕ/ُ ) فتوح الشاـ . للواقدم (ٖٖ)
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 كأعلق منو باغببل اؼبتُت::  ككنت إىل السلو أرل طريقا
 (ٖٗ) . أما أبكى كقد قطعوا كتيٍت::  كقالوا: كم بكاؤؾ قلت مهال

حينما حبس كطاؿ حبسو فأنشد الشكاية من طوؿ : صاحل عبدالقدكس  قاؿ ◙
 اغببس كتشبيو احملبوسُت باؼبوتى .

 أشكو إنو موضع الٌشكول ... كَب يده كشف اؼبصيبة كالبلولإىل اهلل 
 األحياء فيها كَل ؼبوتىن م فلسنا...  أىلهاخرجنا من الٌدنيا ككبن من 

 دخل السجاف يومان غباجة :: عجبنا كقلنا جاء ىذا من الدنياإذا 
 كنفرح بالرؤيا فجل حديثنا :: إذا كبن أصبحنا اغبديث عن الرؤيا

 عجلى كأبطأت :: كإف قبحت مل ربتبس كأتت عجلى فإف حسنت مل تأت

 العيوف كَل يهدل لطول دكننا األخبار سجن فبنع :: لو حارس هتد
 قيربنا كمل ندفن فنحن دبعزؿ :: من الناس َل لبشى فنعشى كَل نعشى

 (َٗ) أَل أحد يرثي ألىل ؿبلة :: مقيمُت ُب الدنيا كقد فارقوا الدنيا .
 

 

 

 

 

                                                           

 . ( َِٗ/ُ ) فتوح الشاـ . للواقدم (ٖٗ)
الكشكوؿ . للعاملي )  (ٔٗ/ُ) ( إنباه الركاةِّْ/ُ( معجم األدباء )ُِٓ/ُ.َلبن قتيبة ) عيوف األخبار (َٗ)
 . ( على اختالؼ ُب الركاية َْٗٓرقم ُْٕٓ/ّ
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